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VAN DE VOORZITTER/INHOUD

Het seizoen loopt op zijn einde en dat be-
tekent bijna automatisch veel stress binnen 
de vereniging. Positieve stress als het gaat 
om de te behalen kampioenschappen, 
negatieve stress als je moet knokken om 
lijfsbehoud. Dat dat laatste door ons eerste 
elftal is bewerkstelligd, is bijzonder knap 
te noemen. Met bijna alleen maar ‘eigen’ 
jongens eersteklasser worden en in een 
zware competitie met weinig krachtsver-
schillen het eerste jaar goed meedraaien, 
is een compliment voor de jongens en de 
technische staf, maar ook voor allen bin-
nen de club die daar de afgelopen jaren 
een steentje aan hebben bijgedragen. Dat 
‘we’ intussen ook nog de ‘beste van Hen-
gelo’ zijn geworden is een prettige bijkom-
stigheid. 

Dat kampioensstress ook wel eens kan 
doorslaan, zag ik afgelopen zaterdag in 
een wedstrijd van BWO Jo15-2. Ouders 
van de tegenstander Glanerbrug is zich 
verbaal zeer nadrukkelijk met de leiding 
van de wedstrijd bemoeien en ook de no-
dige scheldwoorden hadden klaarliggen 
voor ‘onze’ jongens. Bewonderenswaardig 
hoe zij hiermee omgingen. Ik zou ervoor 
willen waken dat het BWO-publiek te al-
len tijde de rust en het respect kan opbren-
gen om het goede voorbeeld naar onze 
kinderen te blijven geven!!

Stress ook als het gaat om de invulling van 
de teams voor het volgend jaar. Het op 
de been houden van ons tweede selectie- 
elftal is daarbij een zeer grote uitdaging! 
De ambitie om in dit team te voetballen 
verdwijnt langzamerhand en de trek van 
de zaterdagteams en de lagere senioren-
teams wordt steeds groter. Een verschijnsel 

VAN DE VOORZITTER
dat je ook bij andere clubs ziet, zo leerde 
mij een rondje langs Achilles, ATC’65 en 
Tubantia. Een oplossing is er bij het ter per-
se gaan van dit nummer nog niet, maar ik 
roep iedereen op om hierover actief met 
ons mee te denken.

Dan de indeling van de teams voor het 
volgende seizoen. Bij de junioren en de 
pupillen levert dit stress op, maar vaak bij 
de ouders nog meer dan bij de jongens 
zelf. Er wordt in deze periode wat actiever 
genetwerkt richting die mensen waarvan 
men denkt dat die wat in de melk te brok-
kelen hebben. Namen van andere clubs 
vallen wat vaker op ons sportpark. Je zou 
wensen dat het nieuwe seizoen alweer 
was begonnen. Laten we vooral voor ogen 
houden dat deze vrijwilligers van BWO al-
lemaal naar eer en geweten handelen, dat 
het natuurlijk altijd een moeilijke discussie 
is als we het over de kwaliteiten van een 
spelertje hebben. Waar selecteer je op? Is 
dat het technische vermogen, de instelling, 
de kwaliteiten op een hele specifieke posi-
tie etc. We zullen er de komende jaren nog 
meer naar streven om een zo eenduidig en 
objectief mogelijk selectiebeleid te voeren. 
Ook hier roep ik alle mensen met voetbal-
kennis op zich te melden bij Freek Huiskes 
voor een op te zetten scoutingsteam.

Stress ook over ons clubblad. Na een flink 
aantal jaren heeft Annelies Bollerman be-
sloten haar redactietaken aan de wilgen 
te hangen. Aangezien wij inmiddels het 
mooiste clubblad van Twente hebben, 
kunnen we wel zeggen dat Annelies goed 
werk heeft verricht. Dankjewel daarvoor 
Annelies. In de schaduw hiervan heeft ook 
Zaagmans besloten zijn rubriek stop te zet-
ten, jammer natuurlijk, we zullen je humor 
en cynisme missen, Maikel! Opvolgers? 
Nog niet. Meld u aan!

Al die stress vraagt natuurlijk om ontla-
ding. Blij en verheugd ben ik dan ook met 
ons vrijwilligersfeest op zondag 24 juni. 
Zij zijn het die de club draaiende houden 
en zij zijn met veel te weinig! Hun stress 
wordt al een stuk minder als we de taken 
wat meer kunnen verdelen. Kortom wij 
zoeken u, die ouder die heel betrokken is 
bij uw kind en ook vindt dat hij/zij wel wat 
voor de club wil doen. Zoek maar even op 
wat ‘vereniging’ betekent; voor elkaar en 
met elkaar. 

INHOUD

Wij zoeken nog actieve vrijwilligers voor:
- De kantinecommissie
- De Jeugdcommissie
- De nog op te richten activiteiten-
 commissie
- Ondersteuning voor de technische   
 commissie
- Een materiaalbeheerder
- Redactieleden voor de Blauw-Witter
- Leiders en trainers
- Pfffff en alles wat ik nog vergeten ben

In deze Blauw-Witter vindt u de gege-
vens van de desbetreffende voorzitters, 
schroom niet om zelf initiatief te nemen en 
hen te benaderen.

Ik wens jullie allemaal een hele fijne en 
stressloze zomer toe!

Lukas van Belkum
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BWO 1

BWO 1 
update

Terugblik
Als ik over het hele seizoen terugkijk, was 
het vooral spannend omdat er niet een 
team in onze competitie is die er echt 
onderuit viel. Iedere week zaten er wel 
weer ‘verrassingen’ tussen de uitslagen in 
de klasse 1E. Dat wij toch aan de goede 
kant van de score zitten, hebben wij vol-
ledig zelf afgedwongen. Ondanks dat de 
tweede seizoenshelft best een pittige was, 
hebben wij op de juiste momenten ge-
piekt. De overwinningen tegen Winters-
wijk, Sportclub Bemmel en NEC springen 
eruit. Wat me vooral is bijgebleven van de 
overwinning op Winterswijk is de onver-
zettelijkheid en overtuiging waarmee we 
die wedstrijd hebben gespeeld. Nadat we 
al vroeg in de wedstrijd met tien man kwa-
men te spelen na een rode kaart hebben 
we ontzettend gedisciplineerd gespeeld 
en een hele verdiende 3-1 overwinning 
geboekt op een directe concurrent. De 
voldoening na zo’n overwinning is waar je 
het uiteindelijk voor doet met elkaar. 
Bij Sportclub Bemmel was het voetbal al-
lesbehalve goed, maar met een team dat 
toch een aantal wisselingen moest onder-
gaan, stonden we er uiteindelijk wel. In 
deze alles of niets wedstrijd kwamen we 
met 1-0 achter en bekroop me toch even 
het gevoel ‘het zal toch niet dat..’ Ook in 

Trots
Het is moeilijk om het gevoel dat over-
heerst na de handhaving in de eerste 
klasse in een stukje tekst over BWO weer 
te geven. Ik denk dat er weinig compe-
tities in het Nederlandse amateurvoetbal 
zijn waar de stand zo spannend was als in 
de onze. Tot één wedstrijd voor het ein-
de lag alles nog open en waren nog veel 
teams lang niet zeker van handhaving. Ik 
ben dan ook ongelofelijk trots dat we met 
BWO onze rug hebben gerecht op het 
moment dat het echt moest en we de no-
dige punten hebben kunnen bijschrijven.

die wedstrijd hebben we echter de rug ge-
recht en stond Bas van den Heuvel op met 
twee hele belangrijke doelpunten. 
En toen konden we het ineens doen, 
thuis tegen NEC. Alle ingrediënten waren 
aanwezig om er een historische dag van 
te maken voor BWO: de allereerste Blue 
Sunday bij BWO, de lancering van de Club 
van 100, heerlijk weer, het pinksterweek-
end en de mogelijkheid om ons direct te 
handhaven in de eerste klasse. Van de 
heenwedstrijd wisten we nog dat NEC 
voetballend een erg goede ploeg is die 
makkelijk combineert en altijd in bewe-
ging is. Bovendien waren zij nog volop in 
de race voor een periodetitel. Uiteindelijk 
hebben wij deze wedstrijd verdiend en af-
getekend gewonnen. Met een loepzuive-
re hattrick van Vincent Bilanovic boekten 
we een 3-0 overwinning en kon het feest 
losbarsten. De grote opkomst van alle 
trouwe BWO supporters en de hierboven 
genoemde ingrediënten maakten dat het 
feestje flink gevierd werd! 

Afscheid nemen:
Waar eerder al bekend was dat we afscheid 
nemen van hoofdtrainer Peter Schulte en 
zijn assistent Geerco Holtkamp, zijn er 
ook enkele spelers die afscheid nemen bij 
BWO. Huub Tuerlings, Matthijs van Stein 
Callenfels, Tim Damhuis, Gijs Krukkert, 
Bas van den Heuvel, Vincent Bilanovic en 
Niek Nijenhuis zwaaien af bij de eerste se-
lectie. Daarnaast gaat Mark Analbers een 
halfjaar naar Australië komend seizoen. 
Waar ik iedereen heel veel succes wil wen-
sen met zijn of haar volgende stap zijn er 
drie jongens die wat extra toelichting ver-
dienen. Allereerst Bas van den Heuvel, die 
behalve zijn 87 (!) competitiedoelpunten 
voor BWO altijd een voorbeeld is geweest 
voor de inzet die een speler van BWO 1 
moet geven voor de club. Ondanks dat je 
niet altijd alles speelde, stond je er altijd als 
er om de prijzen gespeeld moest worden 
en bewees je iedere keer weer je waarde. 
Een groot compliment waard. We gaan je 
missen als aanjager en wensen je veel ple-
zier bij BWO 3! 
Ook Niek Nijenhuis verdient het om even 
apart in het zonnetje gezet te worden. Na 
zijn terugkomst bij BWO was Niek een 
belangrijk onderdeel van de succesvolle 
jaren. Ook dit jaar heb je weer vele knap-
pe reddingen verricht die een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan de hand-

having. Misschien het mooiste voorbeeld 
hiervan was de gestopte penalty uit bij de 
Zweef. Niek bedankt voor al jouw inzet en 
het ga je goed!

Ook Vincent Bilanovic gaat ons verlaten 
en gaat voetballen in Denekamp bij SDC. 
De voornaamste reden hiervoor is de 
aanstaande verhuizing van Vincent. Nie-
mand zal jouw legendarische doelpunt bij  
STEVO vergeten, waarmee je ons naar 
de 1e klasse schoot. De meeste voetbal-
lers bedenken het niet eens, jij deed het 
toen het echt moest. Net als dit seizoen 
tegen NEC. Pieken op de momenten die 
echt belangrijk zijn is wel aan jou besteed. 
Ik vind het ontzettend jammer dat we jou 
moeten missen, als persoonlijkheid binnen 
de selectie en als doelpuntenmaker binnen 
de lijnen. Succes in Denekamp Bila!

Als ik alles zo op een rij zet en de namen 
voorbij zie komen denk ik dat we voor een 
grote uitdaging staan met BWO 1. Waar 
we het jarenlang voor elkaar kregen om 
het verloop bij onze selectie klein te hou-
den, is dit nu het tweede jaar op rij dat 
er behoorlijk wat wisselingen zijn bij de 
selectie. Persoonlijk vind ik dit jammer en 
hoop ik dat er snel duidelijkheid komt over 
de invulling van de selectie voor komend 
seizoen.

Alle BWO-supporters bedankt voor de 
steun tijdens dit legendarische debuutjaar 
in de eerste klasse. Eerst gaan we genieten 
van een welverdiende zomerstop en daar-
na gaan we weer alles geven voor onze 
club!

Hoog de Vaan

Niek Nijenhuis
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Sfeerac-
tie: stri-
jd, 
win en 
verover 

VOETBAL

Zondag 27 mei 2018, de fans van Tubantia en BWO hadden zich geen betere 

dag voor kunnen stellen: uitstekende weersomstandigheden, ludieke publieks- 

actie van ‘BWO-9’ en aan weerszijden publiek dat in groten getale naar de 

wedstrijd was gekomen. Tijd voor een ‘hete’ derby Tubantia 1 – BWO1.

'Hete' derby 
Tubantia - BWO 1

Voor aanvang speelden traditiegetrouw beide businessclubs tegen 
elkaar. Dat de mannen van Tubantia gemiddeld tien jaar jonger wa-
ren, was niet alleen aan de eindstand te zien (5-2). In verschijning 
waren het de ranke mannen van Tubantia die met enige regelmaat 
nog een sprintje trokken versus de ietwat corpulente mannen van 
BWO die hun tactiek wat meer op het verdedigen hadden afge-
stemd. Maar dat mocht de pret niet drukken, in tegendeel: daarna 
trokken de beide teams gezamenlijk richting kantine om in hoog 
tempo het lichaamsvocht bij te vullen met goudgeel sap en hun 
hongerige magen te voorzien van een hamburger of twee…

Klokslag 14.00 uur was de tribune vol, stonden de spelers klaar en 
was het de hoogste tijd voor de sfeeracties! Grote wolken blauwe 
rook gepaard met tientallen blauwwitte strandballen aan de ene 
kant en een strook rode rook aan de andere kant bedekten het 
veld. Groot applaus vanaf de tribune volgde. Wat zijn ze toch cre-
atief die jongens. En die mening deel ik volledig.

Voor de rust kwam BWO op een 0-2 voorsprong, 2 keer door 
Brian Nijhof. Lekkah! Het BWO-publiek bleef daar voor de rest 
van de middag flink op proosten waardoor Tubantia aan het eind 
van de middag lachend een goede kantine-omzet kon vaststellen. 
Er stond voor beide ploegen niets meer op het spel, na rust geen 
extra spanning in de wedstrijd dus werd de ruststand bijna ook de 
eindstand (1-2). Met een buffet verzorgd onze Alfons Mentink 
sloten de beide eerste elftallen en hun partners, de beide besturen, 
beide businessclubs en de grote groep trouwe fans het seizoen 
officieel af. Hoog die Vaan in de eerste klasse!

Marjana van Belkum
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CLUB VAN 100

Nieuw initiatief: 
de Club van 100 

Waarom is deze stichting opgericht?
Binnen BWO hebben we gelukkig een 
groot aantal betrokken leden. We ontvin-
gen dan ook op verschillende manieren 
signalen van leden die de club op een an-
dere manier wilden ondersteunen, zonder 
dat daar persoonlijk of zakelijk voordeel 
uit gehaald wordt. 

Welke doelen worden er gerealiseerd?
De doelen die we willen realiseren, wor-
den opgesteld door de stichting in samen-
spraak met de leden en in overleg met het 
bestuur van BWO. Zo worden doelen op-
gesteld met een maatschappelijk karakter, 
maar ook om extra financiële middelen 
te creëren. Dit laatste kan de vereniging 
helpen bij het verbeteren van het com-
plex, de (jeugd)opleiding of materiaal. Dit 
wordt jaarlijks, tijdens een vergadering 
met aansluitend een kosteloze activiteit, 
met alle leden besproken en vervolgens 
wordt erover gestemd. 

Voor wie?
Zowel bedrijven als particulieren kunnen 
lid worden van de Club van 100. Uw 
naam of gewenste vermelding komt dui-
delijk zichtbaar te hangen op het Club van 
100-bord in de kantine. Voor €100,- heeft 
u een normaal bordje, voor €250,- een 
grote. U kunt zowel individueel als met 
meerdere personen een bordje bemach-
tigen.

Misschien is het jullie al opgevallen, maar wij heb-

ben tijdens de laatste wedstrijd van ons vlaggen-

schip mogen aftrappen met een nieuw initiatief 

binnen de vereniging: de Club van 100. Een super 

geslaagde, zonnige dag waarbij we met trots kun-

nen zeggen dat we nu al om en nabij 60 bordjes 

hebben kunnen vullen.

Hoe aanmelden?
U kunt zich online aanmelden via www.
ksvbwo.nl/club-van-100/ of een mailtje 
sturen met uw NAW-gegevens naar 
clubvan100@ksvbwo.nl

Alvast ontzettend bedankt namens de Club 
van 100 en we hopen hier een blijvend ver-
volg aan te kunnen geven met z’n allen!

Bas Vaanholt
Tom van den Heuvel
Jesse Bouwhuis
Huub Tuerlings
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Groundhopping: 
SF Lotte - 1. FC Magdeburg

GROUNDHOPPING

Op zaterdag 5 mei stond de laatste speel-
ronde in de 3. Liga op het programma 
en bij een overwinning van de uitploeg 
zal die kampioen worden. Promotie was 
samen met SC Paderborn al veiliggesteld, 
maar toch zouden er volgens berichten 
zo'n 5.000 man uit Magdeburg komen. 
1. FC Magdeburg is een grote naam in 
het voetbal van de DDR en wist in 1974 
de Europacup II te winnen van AC Milan. 
Na de val van de Muur en de eenwording 
is het Oost-Duitse voetbal flink wegge-
zakt en 1. FC Magdeburg ook. 

's Ochtends vertrokken wij met de trein 
richting Ibbenbüren om vanaf daar de 
bus naar Lotte te nemen. Onderweg 
kwamen de eerste Magdeburg supporters 
al in de trein en bij Ibbenbüren stond een 
tiental bussen en flink wat ME de treinen 
op te wachten. In Lotte aangekomen 
werd een kroegje opgezocht en één uur 
voor de pot besloten we naar het stadion 
te gaan.

Daar aangekomen bleek dat praktisch 
het hele stadion door de uitploeg was 
opgeëist en op het thuisvak op de hoofd-
tribune waar wij zaten, waren wij zowat 

de enigen zonder Magdeburg shirt. In 
Nederland is het voor de clubs al lastig 
om een wedstrijd met een paar honderd 
uitsupporters zonder restricties te regelen, 
in Duitsland kennen ze dit probleem een 
stuk minder en de uitaantallen zijn daar-
entegen veel imposanter. Voor de wed-
strijd was de sfeer in het stadion al meer 
dan goed te noemen, al kwam dat alleen 
door de uitsupporters. Sportfreunde Lotte 
is een dorpsclub die vlak voor Osnabrück 
ligt en niet kan rekenen op een grote 
schare – fanatieke – supporters.  

Bij het starten van de wedstrijd begon 
het bekende geklap om te vervolgen 
met 'Fußballclub Magdeburg' wat door 
eigenlijk iedereen behalve het stukje 

Ultras van Lotte en wat verdwaalde Lot-
te-supporters werd meegedaan. De hele 
wedstrijd was de sfeer meer dan goed 
en je proefde dat ze er een soort van 
afscheidsfeestje van 3. Liga van maakten. 
Wat het uiteindelijk helemaal afmaakte 
was dat in de 89e minuut de 0-1 werd 
gescoord, wat ervoor zorgde dat 1. FC 
Magdeburg het kampioenschap binnen 
zou slepen. Na het laatste fluitsignaal kon 
een platzsturm natuurlijk niet uitblijven en 
wisten ook wij het veld te betreden. 



Uw advertentie op 
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ALGEMEEN

BCBWO.NL

ZINventief
Communicatie,Training & Advies

Lid WOrdeN vaN 
BWO BusiNess CLuB? 

Ga naar bcbwo.nl

Ontmoeting
Op een warme zondagmorgen iets na 
tienen stapt een sportief geklede man 
met open blik en een mooie bos krullen 
bij mij op kantoor binnen: aangenaam, 
Jacco Kwast! Je merkt dat hij een sociaal 
beroep heeft. Hij kijkt rond en begint mij 
meteen allemaal vragen te stellen. Een 
aangename verrassing en zo maken we 
al vragen stellend op een spontane ma-
nier kennis met elkaar. Na tien minuten 
draai ik de rollen toch maar om, want 
anders moet ik deze rubriek een andere 
naam geven.

Fysiotherapie Kompas
Kompas bestaat al sinds 18 jaar en is des-
tijds begonnen onder de naam Boersma 
& Grooth. De praktijk groeit met 2 extra 
partners uit tot maatschap Boersma CS 
en groeit tevens van 1 naar 4-5 locaties. 
In 2012 wordt, om diverse medische 
krachten te bundelen, een gezondheids-
centrum gezocht en gevonden onder de 
naam Kompas.
Alle tot dan toe bestaande locaties 
worden in 2016 geconcentreerd tot een 
locatie voor fysiotherapie in het gezond-

Marjana van Belkum (communicatie) zet in de schijnwerper:

Jacco Kwast van 
Fysiotherapie Kompas,
samenwonend met Anne-Marie en hun drie kinderen Pim (17), 

Marjolein (15) en Isabel (12).

heidscentrum: Fysiotherapie Kompas. Een 
verrijking want de lijntjes zijn hier kort 
aldus Jacco. Je kunt Kompas typeren als 
een stabiele praktijk in het gebied Groot 
Driene, Klein Driene en de Noork. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door 
zeventien mensen, waaronder drie secre-
tariële medewerkers. Kompas richt zich 
zowel op volwassenen als jongeren en 
kinderen. Elke therapeut heeft zijn eigen 
specialisatie zoals bijvoorbeeld sportfysio 
of echo diagnostiek.

Fysiotherapie bij BWO
Oud stagiair Tim Kempers, die zelf een 
actief voetballer is, kwam november 
2016 in dienst en is bezig met een 
opleiding tot sportfysiotherapie. Hij werd 
verzorger bij BWO via Paul Oberjé en 
daarna is het figuurlijke balletje gaan 
rollen. Iedere woensdag- en vrijdagavond 
houdt Tim inloopspreekuur van 19.30 
tot 20.00 uur voor elke voetballer die 
klachten ervaart bij het voetballen of 
vragen heeft over blessures. Schroom dus 
niet om bij klachten het advies van Tim 
te vragen!

Kompas en de businessclub
Toeval bestaat gewoon: het is precies een 
jaar geleden dat Kompas bij BWO op het 
sportpark begon met de inloopuren voor 
fysiotherapie. Jacco komt oorspronkelijk 
uit Borne en is zijn voetbalcarrière gestart 
bij de Bornse Blauwwitters (BZSV). Hij 
voetbalt daar nog steeds in het 35+ team 
maar gaf aan zich ook meteen thuis te 
voelen bij de Hengelose Blauwwitters! 
Hij voelde meteen verbondenheid. De 
gezelligheid en het gemoedelijke van 
de businessclub past precies bij Jacco: 
hij is zelf ook zeer benaderbaar en erg 
geïnteresseerd! 

Voel jij weleens een pijntje na het sporten? 
Kom dan eens bij BWO naar het inloop-
spreekuur van Kompas op woensdag- of 
vrijdagavond of bel 074-2504134. Je kunt 
ook mailen naar 
info@fysiotherapiekompas.nl. 

Jacco Kwast Tim Kempers



van tap tot tent 
ook hapjes en barbecues

EVENEMENTEN - PARTY BENODIGDHEDEN - TAP & TENT VERHUUR
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JEUGD

De redactie ontving deze foto van team 
JO13-2. De jongens zijn kampioen gewor-
den in de 2e klasse voorjaar 2018. Van har-
te gefeliciteerd!

Ver na de deadline van de Blauw-Witter 
ontvang ik via coördinator Roger Bau-
mann een heel enthousiaste app met een 
foto van het hele team van BWO JO11-7: 
zij zijn op zaterdag 2 juni 2018 bekerkam-
pioen geworden. Wat is BWO ongelooflijk 
trots op jullie prestatie, dus dat moet we-
reldkundig gemaakt worden. Hierbij! 

Op sportpark ‘De Sonders’ in Beltrum wer-
den onze jongens, hun begeleiders en alle 
meegereisde papa’s, mama’s, opa’s, oma’s 
etc. gehuldigd. Jullie hebben wel een frietje 
verdiend jongens! En… bij deze een plekje 
in de Blauwwitter. Gefeliciteerd!

Marjana van Belkum

BWO JO11-7 bekerwinnaar 
seizoen 2017-2018

BWO JO13-2 kampioen 
2e klasse voorjaar 2018
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Blue Sunday
Zondag 20 mei 2018, eerste pinksterdag, 
blijft voor altijd een historische dag voor 
KSV BWO. Allereerst speelde ons vlag-
genschip zich veilig middels een klinkende 
3-0 overwinning en tevens werd de eerste 
Blue Sunday bij BWO georganiseerd. Het 
doel van Blue Sunday? Een gezellig feest-
je bij BWO om gezamenlijk het seizoen af 
te sluiten. De kantine van BWO had een 
leuke actie opgezet om zoveel mogelijk 
teams naar de kantine te lokken. Hier wer-
den ze verwelkomd met koude biertjes, 
warme hapjes en gezellige muziek van 
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Handhaving in 
de eerste klasse!

DJ Rudy. Dat de opkomst groot was, liet 
zich raden. Als er een feestje te vieren is bij 
BWO is de betrokkenheid altijd groot. Dat 
de Noork een beetje een dorp binnen de 
stad is, wordt met dit soort gelegenheden 
altijd weer goed duidelijk. Uiteraard ging 
het dak eraf en was het nog lang gezellig. 
Een groot compliment naar de begeleiding 
van BWO 1, de kantinecommissie en het 
bestuur van BWO die zich allen op zijn of 
haar eigen manier hebben ingezet voor 
Blue Sunday. Ik hoop dat dit de eerste van 
vele Blue Sundays mag zijn! 



SUZUKI dealer

HERENSALON

SINCE 1941

Oldenzaalsestraat 235 - Hengelo (ov) - info@kapsalonbeerlage.nl - www.kapsalonbeerlage.nl
BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 074- 291 46 21

BEERLAGE

BRASSERIE

ROETGERINK MODE & SCHOENEN

DORPSSTRAAT 148, ENTER
0547 - 381766 // ROETGERINK.NL

BRASSERIE R-1854

DORPSSTRAAT 139A, ENTER
0547 - 388060 // BRASSERIER1854.NL

DE MOOISTE MODE
VOOR DAMES, HEREN & KIDS

ZWOLLE

RAALTE

ALMELO

OLDENZAAL

ENSCHEDEHENGELO

ZUTPHEN

DEVENTER

A1

ENTER

WIJ BIEDEN U:
MEER DAN 6.500 M2 

MODE EN SCHOENEN

• MEER DAN 350 INTERNATIONALE MERKEN ONDER ÉÉN DAK

• VOOR DAMES HEREN EN KINDEREN VOOR ALLE GELEGENHEDEN

• VAKKUNDIGE EN GESPECIALISEERDE MODEADVISEURS

• VOLDOENDE GRATIS PARKEERGELEGENHEID

• GRATIS KOPJE KOFFIE IN ONZE GEZELLIGE KOFFIEKÖKK’N

• ALLE AFDELINGEN VIA EEN LIFT TE BEREIKEN 

• KINDERBIOSCOOP OP ONZE KINDERAFDELING

• EIGEN VERMAAKATELIER, VAAK KLAAR TERWIJL U WACHT

• VOORDELEN VOOR VASTE KLANTEN MET DE FASHION CARD

• TAXI SERVICE MET DE FASHION & FOOD CAB

• ONLINE WEBSHOP: WWW.ROETGERINK.NL

EIGEN BRASSERIE  
AAN DE OVERKANT 
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Veel liever 
had het Zaagmans 
behaagd om onkunde op te 
sporen en dan vernietigend door te 
pakken. Niet erg respectvol. Maar het lucht 
wel lekker op!

BWO-ers bedankt voor het lezen. Althans mijn ego is wel zo 
groot dat ik hoop dat mijn bijdragen niet direct bij het oud 
papier belanden. Het was een mooie tijd en een voorrecht om 
een soort van spreekbuis te zijn. Een spreekbuis van wie? Geen 
idee; je hoort iets, vindt er wat van en schrijft erover.

Soms terecht, soms onterecht. Maar cynisch doen over mensen 
die je inmiddels niet zo goed meer kent, is wat laf en daarom is 
het ook mooi geweest. Bestuurders, bedankt dat ik ongestoord 
mijn gang kon gaan. Selectiespelers van de voetbal en handbal, 
bedankt voor jullie inspirerende prestaties. Zorg dat je erin blijft 
met elkaar en dan is dat op zich al een eervolle vermelding 
waard.

Zelfoverschattende voetballers van het 4e, bedankt voor alle 
onkunde. Wat rest is het bekend maken van het alter ego van 
Zaagmans. Ik woon ergens verscholen in de wijk het Tuindorp. 
Ver weg van het  Noorkerdorp met een hoog ons kent ons 
gehalte en ‘heb ie het a heurt’ kletspraat. Nee, Zaagmans tikte 
zijn stukjes lekker anoniem op zijn zolderkamer. Fietste nooit 
alleen door de Noork, bang voor represailles. Mijn verzekeraar 
heeft al gevraagd of ik alle glasschade in een keer wil melden. 
Dat scheelt een hele rompslomp!

Blauw-Witter het ga jullie goed, Hoog de Vaan!!

Groeten, Zaagmans… beter bekend als;

Maikel Willemsen

Na een jaar of tien en een stuk of 40 columns is het tijd voor 
wat anders. Nog een laatste stukje om deze voetbal/handbal 
jaargang af te sluiten en dan is Zaagmans toe aan een ver-
vanger. Het begon ooit met een stukje op zondagavond om 
alle prestaties van het toenmalige derde/vierde elftal helemaal 
kapot te analyseren totdat er werkelijk helemaal niets meer van 
overbleef. Gewoon genadeloos hard afbranden dat stelletje 
armetierige, over het paard getilde niets-presteerders. Deze 
activiteit liep volledig uit de hand en met enige regelmaat moest 
Zaagmans een training overslaan om zijn ledematen te bescher-
men tegen flying tackles op melkbussenhoogte.

Zoveel gelachen iedere zondagavond. Later werd Zaagmans 
gevraagd voor de Blauw-Witter. Leuk, maar wel wat lastiger. 
Lekker laf en anoniem de boel afbranden, dat is toch wel wat 
minzaam. Dus vaak een beetje een kerk in het middenverhaal. 

Zaagmans 
is er klaar mee! 

Maikel Willemsen en Annelies Bollerman



20 > BLAUW-wITTER

Staat binnenkort jouw 
bedrijfsnaam op een van
de kleedkamerdeuren?

3 deuren 
zijn inmiddels 

gevuld!

Nog 11 te 
gaan!

GEÏNTERESSEERD?           
Neem contact op met 

Niek Oberjé:
06 42 35 75 43

niekoberje@gmail.com

voor maar
€100,-

per seizoen
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De interactieve 
touchscreen van 

Previder 

Bij de Odin Groep (waar Previder onder-
deel van is) zijn we erg gericht op sport, 
vertelt accountmanager Niels Visser. “Be-
weging vinden we belangrijk. We stimule-
ren ons personeel om meer te gaan bewe-
gen, maar we ondersteunen bijvoorbeeld 
ook regionale sportverenigingen in de 
vorm van sponsoring.” Een van die regi-
onale sportclubs die door Previder wordt 
gesponsord is BWO.  

De contacten tussen BWO en Previder, 
voorheen Lesscher IT, bestaan al lange-
re tijd. Ruim een jaar geleden werden de 
reclameborden van Lesscher IT echter 
vervangen door borden met een nieuwe 
naam: Previder. Niet zo vreemd, want Les-
scher IT is opgegaan in Previder en daar-
door moest ook de sponsorovereenkomst 
worden herzien. Hoog tijd dus voor een 
nadere kennismaking met deze nieuwe en 
tegelijkertijd ook vertrouwde sponsor. 

Het bedrijf is gevestigd op een bekende 
locatie in Hengelo: het voormalige Expo 
Center. In de grote hal waar voorheen con-
certen en beurzen werden gehouden, huist 
nu het hypermoderne datacenter. Naast 
Previder maken ook Heutink ICT, Web-
2Work en sinds kort Winvision deel uit van 
de Odin Groep. “Previder is de zakelijke 
tak van de Odin Groep. Wij richten ons 
op het midden- en kleinbedrijf, grote com-
merciële ondernemingen, zorginstellingen, 
gemeentes en overheden”, legt Visser uit. 
“Previder is een faciliterend bedrijf in de 
ICT. Wij bieden complete ICT-oplossingen 
voor de zakelijke markt. Daarbij moet je 
denken aan cloudtoepassingen en deta-
chering van IT-personeel. Maar we zor-
gen ook voor de hardware zoals desktops, 
laptops en natuurlijk het touchscreen Pre-
dia. Dit touchscreen hebben we in eigen 
huis ontwikkeld; Predia is het eigen merk 
van de Odin Groep.” 

Ook BWO beschikt sinds dit seizoen over 
een Predia. Dat is eigenlijk een tablet in 
het groot die in verbinding staat met een 
laptop of pc. Je kunt dus met dezelfde 
programma’s werken, maar dan interactief 
door middel van schermaanraking. Daar-
om is een Predia handig bij het geven van 
presentaties. Visser: “Het touchscreen is 
een onderhoudsvrije oplossing voor het 
onderwijs en de zakelijke markt ter ver-
vanging van onder meer beamers en di-
giborden. De Predia wordt geleverd met 
minimaal 3 jaar on-site garantie. Vanuit de 
Odin Groep verzorgen we het hele traject 
van inventarisatie, verkoop, installatie en 
service. Dat is best bijzonder.” 

Anita Dunnewijk

“Beweging vinden we 

belangrijk. We stimuleren 

ons personeel om meer 

te gaan bewegen, maar 

we ondersteunen bij-

voorbeeld ook regionale 

sportverenigingen in de 

vorm van sponsoring.”
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HANDBAL

Laatste loodjes huidige seizoen 
en alweer vooruitkijken naar een 

nieuw seizoen

Op dit moment zijn alle handbalwedstrijden in de normale competitie afgelopen. Wat ons 
nog rest, zijn de diverse toernooien, jeugkamp en afsluitende feestjes en weekendjes weg 
die her en der georganiseerd worden door de teams. 

Het afgelopen seizoen heeft wisselende resultaten opgeleverd. Sommige teams draaiden 
in de top mee, bij de jeugd nog een kampioenschap, andere teams wisten helaas weinig 
te winnen. Dit gold zowel voor de jeugd- als seniorenteams. Gelukkig ontbrak het meestal 
niet aan de spelvreugde en dat is nog wel het belangrijkst. 

Na een seizoen heeft de dames 1 selectie afscheid genomen van hoofdtrainer Cor van 
Zijl. Ondanks dat het best een redelijk seizoen is geworden, leek het Cor en het handbal-
bestuur toch het beste om niet verder te gaan. De belangrijkste reden hiervoor was wel 
dat de selectie erg smal is en de ambities dan ook iets bijgesteld moeten worden voor 
volgend seizoen. Een hoofdtrainer als Cor van Zijl past dan minder goed in het plaatje, 
helaas. Vandaar dat er gezocht moet worden naar een geschikte vervanger. Gelukkig is 
een bekende van dames 1, Tim Schoon, zo enthousiast om ons tijdens de bekerperiode 
(mei/juni) te trainen en te coachen. Super! Tim handbalt zelf bij Donar 1 en is daar speler/
coach/trainer! 

Daarnaast hoopt dames 1 nog aanvulling te krijgen van enkele speelsters voor volgend 
seizoen. 

Onze trainingslocatie Hasseler Es vervalt volledig voor de senioren leden. Vanaf volgend 
seizoen wordt er getraind op de nieuwe locatie Sporthal C.T. Stork College aan de Fré 
Cohenstraat 10 (Medaillon). Daar traint ook de D jeugd. De E & F blijven trainen in de 
Hasseler Es!

Volgend seizoen gaat er als volgt uitzien (wijzigingen voorbehouden):

Dag Tijd Team Locatie  Trainster
Di. 18.00 – 19.00 uur D1 C.T. Stork Medaillon  Els
Di.  19.00 – 20.30 uur Dames 1 & 2 C.T. Stork Medaillon  hoofdtrainer
Di.  20.30 – 21.30 uur Dames 3 & 4 C.T. Stork Medaillon  dhr Gemser
Wo.  15.30 – 16.30 uur F1 Hasseler Es  Lisette
Wo.  16.00 – 17.00 uur E1, E2, E3 Hasseler Es  Tanja & VACANT
Do.  18.00 – 19.00 uur D1 C.T. Stork Medaillon  VACANT
Do.  19.00 – 20.30 uur Dames 1 & 2 C.T. Stork Medaillon  hoofdtrainer
Vr.  16.00 – 17.00 uur E1, E2, E3 Hasseler Es  Marlou & Tanja

Op de achtergrond zijn wij dan ook druk bezig om het volgende seizoen weer vorm te 
geven. We zoeken nog een trainer voor de donderdagavond die de D1 zou willen trai-
nen van 18.00 – 19.00 uur. Ook zoeken we nog een assistent trainster/trainer die op de 
woensdagmiddag in de Hasseler Es zou willen helpen bij de 3 E-jeugdteams van 16.00 – 
17.00 uur. Dus ken/ben je iemand met handbalervaring die wel zou willen helpen, meld 
je dan aan via bwo@handbal.nl. Dit mag ook iemand zijn die een sportopleiding volgt en 
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nog stage-uren moet maken bijvoorbeeld! Want ook op de andere jeugdtrainingsdagen 
(zoals vrijdags bij de E-jeugd) is extra hulp erg prettig! We horen het graag!

Iedereen alvast een fijne vakantie en we gaan weer voor een fijn sportief jaar!

Groetjes,
BWO handbalbestuur

Els, Lisette, Marlou, Peggy & Tanja

Teamindeling jeugd

D-jeugd
1. Els
2. Maud
3. Nyah
4. Danielle
5. Noelle
6. Romee
7. Robin
8. Nilou
9. Senne
10. Yonne
11. Raisa
12. Yasmin

E1
1. Tessa
2. Lotte
3. Manon
4. Ayana
5. Tess
6. Giulia
7. Jinte
8. Eloise

E2
1. Bente
2. Indy
3. Carice
4. Babet
5. Sanne
6. Jolien
7. Eva

E3
1. Melle
2. Dani
3. Faye
4. Jasmijn
5. Nienke
6. Nikki v. L.
7. Sam

F1
1. Madelief
2. Elise
3. Nikki W.
4. Lynn
5. Lize
6. Emma

 

Selectietrainingen en 
teamindeling jeugd
Half april hebben de meiden die volgend 
seizoen de D en de E-leeftijd hebben, 
meegedaan aan selectietrainingen. Deze 
trainingen werden gegeven door hun ei-
gen trainer maar er zaten 3 mensen aan 
de kant om hen te beoordelen. Dat was 
natuurlijk erg spannend en wat deden 
de meiden hun best! Er werd niet eens 
gekletst, maar echt alleen maar hard ge-
werkt! 

De reden voor deze selectietraining was 
dat alle speelsters van dezelfde leeftijds-
categorie (bijvoorbeeld E-leeftijd) op ‘een 
hoop werden gegooid’ en o.a. aan de 
hand van hun presteren tijdens de selec-
tietrainingen werden ingedeeld in de di-
verse E-teams. Dit gold ook voor de las-
tige keuze om de huidige D-jeugd in te 
delen in een D en een C-team. 

Uiteindelijk is het anders gelopen. We 
hebben besloten om de D-meiden bij 
elkaar te laten met wat dispensatiespeel-
sters. Zij gaan hopelijk een mooi en ge-
zellig seizoen in met elkaar! De E-speel-
sters hebben zeker niet voor niks deze 
selectietraining gevolgd, want we hebben 
nu maar liefst 3 E-teams kunnen samen-
stellen, met wat aanvulling uit de F-jeugd. 
We starten de competitie met 1 F-team, 
dit team bestaat uit wat meer ervaren 
F’jes maar ook F’jes die voor het eerste 
competitie spelen dus we hopen dat dit 
team ook een mooi seizoen krijgt. 

Wel is het zo dat we in december, hal-
verwege het seizoen, nog veranderingen 
kunnen doorvoeren in de jeugdteams als 
blijkt dat een kind zich sneller of juist min-
der snel ontwikkelt. Of als er weer nieuwe 

aanmeldingen komen en we zo bijvoor-
beeld een 2e F-team kunnen maken. We 
zullen altijd zoveel mogelijk naar het kind 
kijken en wat voor haar het beste is, ui-
teraard binnen de mogelijkheden van de 
club.

Hieronder een overzichtje van hoe we de 
jeugdcompetitie gaan starten volgend jaar 
(wijzigingen voorbehouden):

Er zijn al wat meisjes die nu al meetrainen, 
die wellicht instromen bij de F’jes, maar zij 
zijn nog geen lid, vandaar dat ze nog niet 
genoemd zijn hieronder.



abnamro.nl/spaarverslimmers
#SPAARVERSLIMMERS

SPAARGELD
VERDIENT
BETER
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Moederdagontbijtjes 
bij BWO

Zondag 13 mei was het Moederdag en dat 
betekende dat het weer tijd was voor onze 
jaarlijkse moederdagontbijtjes. Vorig jaar 
hadden we 255 ontbijtjes en we hoopten 
natuurlijk dat we dat dit aantal dit jaar ook 
weer zouden halen of misschien nog wel 
meer. 

Op social media werd de actie weer veel 
gedeeld en de inleverboxen stonden klaar 
bij de Emte’s in Hengelo en natuurlijk ook 
in de kantine bij BWO. Iedereen deed de 
laatste week nog goed zijn best om nog 
zo veel mogelijk ontbijtjes binnen te ha-
len. Helaas kwamen we niet aan de 255 
ontbijtjes van vorig jaar, mede door het 
Hemelvaartweekend. Veel mensen die een 
weekend weg gingen en daardoor geen 
ontbijtje bestelden. Jammer voor ons, 
maar gelukkig kwamen we nog op 200 
ontbijtjes. Al met al een mooi aantal waar 
we ook zeker weer trots op zijn!

Nadat de ontbijtjes waren geteld, werden 
de routes uitgestippeld. Plaats bij plaats 
en buurt bij buurt. Altijd weer een puzzel, 
aangezien de mensen ook een voorkeurs-
tijd konden aangeven, maar weer top ge-
daan, Tanja! Alle voorbereidingen waren 
getroffen en alles was geregeld.

Zaterdag 12 mei begonnen Peggy, Ireen, 
Marlou, Leonie en Lisette bij BWO alvast 
met het klaarzetten van de bakjes en alle 
niet-versproducten. Ook werden er weer 
mooie smiley’s op de eieren getekend. ’s 
Middags zorgden Heidi en Kim voor de 
gevulde flesjes jus d’ orange die Leonie en 
Lisette aan het einde van de middag mee-
namen naar BWO samen met alle verse 
croissantjes. 

Zondagmorgen verzamelden we ons om 
06.30 bij BWO. Erg vroeg, maar er moest 
ook nog veel gebeuren. Mariet en Mela-
nie zorgden er voor dat de eieren werden 
gekookt, terwijl Marlou, Peggy, Leonie en 
Lisette alle versproducten uit de koeling in 
elk ontbijtje pakten. 

Ook dit jaar kwamen er weer veel blije, 
maar ook ontroerde en vooral veel slaperi-
ge mensen aan de deur. Dit maakt dat het 
elk jaar weer een feestje is om te doen! 
Wij willen heel graag Emté en Thijert be-
danken voor het sponsoren en natuurlijk 
ook alle vrijwilligers die mee hebben ge-
holpen, top gedaan allemaal en op naar 
volgend jaar!!!!!!

Groetjes BWO Handbal

Al voor 07.30 zat overal alles in en konden 
we de lintjes om de ontbijtjes doen, met 
daaraan een mooi kaartje! Ondertussen 
legde Leonie alle routes klaar in de kantine 
en werden de bloemetjes uitgeteld en erbij 
gelegd. Hierdoor waren we al voor 08.00 
helemaal klaar en kon iedereen op tijd ver-
trekken. Sommige ontbijtjes werden wel 
iets te vroeg bezorgd hierdoor, maar beter 
te vroeg dan te laat. 
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Oude postweg 182 
7557 DJ Hengelo  

074 - 29 117 10
www.dierenwinkelxl.nl

Jos ter Brugge
Hengelsport en Dierenspeciaalzaak
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Prutseizoen dames 3 
Er is ons gevraagd een stukje te schrijven in deze Blauw-witter.
Wij hebben dit seizoen nog niks van ons laten horen en men is 
benieuwd naar ons..
Nou, oké dan... We kunnen er “lang en breed” over praten, 
maar laten we het maar kort houden want het was een PRUT-
SEIZOEN.
Echt waar, niets om trots op te zijn, laat staan “Hoog de Vaan” 
te roepen.
Vorig seizoen verliep ook al zo slecht; 0 punten!
 
Na wat jeugdige aanvulling in ons team begonnen we vol 
goede moed aan een nieuw handbalseizoen. Met een nieuwe 
keeper en 2 jonge dames met een keihard schot zagen we ons 
wel als middenmoter uit de strijd komen. Het heeft niet zo 
mogen zijn. Enkele kort- en langdurige blessures gooiden roet 
in het eten. Tegen de veel jongere en ambitieuze tegenstanders 
waren wij ook niet opgewassen. We hadden vaak geen com-
pleet team op de been.
BWO Dames 4, dochters, zussen en vriendinnen hielpen ons om 
zondags toch de wedstrijd te kunnen spelen, bedankt daarvoor. 
De uitslagen leken best wel op die van het Nederlands team, 
maar dan maar aan 1 kant op het scorebord. Na dit alles zou je 
denken dat we er nogal ‘klaar mee zijn’, maar dat is dus niet zo. 

We gaan nog even door. We hebben het toch wel erg gezellig 
met elkaar en blijven de club trouw!
 
In overleg met het NHV (Nederlands Handbal Verbond) hebben 
we besloten een klasse lager (hoe diep kun je zinken) te gaan 
spelen. We hadden nog de ijdele hoop om op gelijkwaardig 
niveau in een andere regio te gaan spelen, want wij willen ook 
wel eens met de Brookhuisbus. Maar dit laat het NHV helaas 
niet toe, ook bedankt daarvoor.
Of en hoe we ons het volgend seizoen staande houden in de 
derde klasse (poule 3.03), zien we dan wel weer. Het lijkt geen 
makkie te worden maar volgens Muriël moeten we ons geen 
zorgen maken: “Vaak buj te bange.” Kan ze mooi zeggen, ze is 
er niet meer bij (gestopt vanwege drukke werkzaamheden). Ho-
pelijk sluit Marion dan wel weer bij ons aan, haar staat binnen-
kort nog een schouderoperatie te wachten. En eenieder begrijpt 
dat wij nog steeds wel wat versterking kunnen gebruiken.
Heb jij zin om (weer) te gaan handballen in een gezellig team? 
Meld je gerust aan!

Tot volgend seizoen!

Dames 3                  

Annelies Bollerman neemt afscheid 
als coördinator van de Blauw-Witter
In 2011 ben ik begonnen als coördinator van de Blauw-Witter.
Destijds was alleen Ton Baake ook actief voor het clubblad. In 
de loop van de jaren is de redactiecommissie met vrijwilligers 
uitgebreid en is ons clubblad ook qua vormgeving nog mooier 
geworden.
Ik heb mij altijd verbonden gevoeld met de club. Met de mensen 
als ik ze sprak langs de lijn, maar ook door mijn medewerking aan 
de Blauw-Witter.
De Blauw-Witter laat zien waar BWO voor staat en dat is zeker 
voor betrokkenheid en gezelligheid. Dat het fysieke clubblad er 
nog steeds is in dit digitale tijdperk zegt ook genoeg en dat komt 
temeer ook door de actieve redactiecommissie.

Natuurlijk blijf ik BWO volgen. Ik hoop dat de redactiecommissie 
nog lang met veel plezier de Blauw-Witter gaat maken en voor 
jullie allemaal veel leesplezier!

Hoog de Vaan,
Annelies Bollerman-Luierweert

Annelies, hartelijk dank voor alles wat je de afgelopen 7 jaar 
voor de Blauw-Witter hebt gedaan! 

De redactie



Autorijschool

Betrouwbaar & Voordelig
Web: autorijschooldester.nl
Mail: info@autorijschooldester.nl
Tel: 06 21 81 60 78
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VARIA

KAARTAVONDEN 
 
De uitslag van de kaartavonden afgelopen jaar was als volgt: 
Kruisjassen: 
1e Hr. Reuver 35911 pnt., 2e Hr. Pegge, 33734 pnt., 3e Hr. Haan 32911 pnt. 
 
Klaverjassen: 
1e Hr. Snijders 42190 pnt., 2e Hr. Diele 41045 pnt., 3e Mevr. Velthuizen 40849 pnt. 
 
Jokeren: 
1e Mevr. Pol 4212 pnt., 2e Mevr. Platenkamp 3289 pnt., 3e Mevr. De Vries 3412 pnt. 
 

 
De 1e prijswinnaars: Reuver Kruisjassen, Snijders Klaverjassen, Pol Jokeren. 
 
 
 

Kaartavonden



JO13-1: M. Eijer 
JO11-1: M. Groothuis

Business Club BWO
Voorzitter  Raymond Jannink, raymond@janninkhofste.nl 06 38133722
Secretaris  Maarten Schuurman, maarten.schuurman@nl.abnamro.com 06 13438688
Penningmeester  Peter Veldhuis, info@veldhuisab.nl 06 21596412
Bestuurslid  Jos Bouwhuis, jos.bouwhuis@multimate.nl 06 53270745
Bestuurslid  Marjana van Belkum, zinventief@kpnmail.nl 06 51468407

Contributie Voetbal
Jeugd
Jeugd t/m 17 jaar: € 18,00 p/mnd  € 216,00 p/jr.

Senioren
€ 23,50 p/mnd  € 282,00 p/jr.

Contributie Handbal
Jeugd
4 t/m 7 jaar: € 13 p/mnd  € 156,00 p/jr.
8 t/m 10 jaar: € 15,50 p/mnd  € 186,00 p/jr.
11 t/m 17 jaar: € 17 p/mnd  € 204,00 p/jr.

Senioren
€ 24,00 p/mnd € 294,00 p/jr.

Steunende leden met stemrecht
€ 9,50 p/mnd  € 114,00 p/jr.

Sympathisanten
Vrij bedrag.

Algemene gegevens
Email: ledenadministratie@ksvbwo.nl
Rekeningnummer contributie: Rabobank NL33RABO0397530390
Andere zaken: Rabobank NL35RABO0590688006 

Gezinskorting
Alleen voor thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar (peildatum 1 juli). 1e en 2e ge-
zinslid volledige contributie, 3e gezinslid half geld, 4e en volgende gezinsleden gratis.

Afmeldingen en mutaties
Afmeldingen als lid, adreswijzigingen en wijzigingen in bankgegevens uitsluitend  
schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie. Mondeling doorgegeven afmeldin-
gen of mutaties aan leider en/of trainer zullen niet in behandeling worden genomen. 
Er is contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat 
vermeld in de statuten van ksvBWO. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Jeugdsportfonds
Voor ouders met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om via het jeugdsport-
fonds een bijdrage in de contributie te krijgen.
Contactpersoon BWO: Rita Leverink, email: jleverink@live.nl, tel: 074 2775601 
Info: www.jeugdsportfonds.nl

Hoofdbestuur
Voorzitter  L. Van Belkum, Marenestraat 6, 7559 MR Hengelo 06 51468407
Secretaris  B. Markerink, Woltersweg 105, 7552 DC Hengelo  06 12973372
Penningmeester  B.M. Krakers, Oude Postweg 113, 7557 DC Hgl. 074 2437464
Kantine zaken  H. Scharpfenecker/Paul Vaarhorst 
Algemene Zaken  R. Post 06 23907126
Afg. Jeugd  P. Rolefes, Woltersweg 26, 7552 DD Hengelo 06 12867418
Afg. Senioren  G. ter Maat, Scherphoflanden 18, 7542 CM Hgl. 06 13488624
Afg. Handbal T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl. 06 19408001
Afg. Sponsorcom. sponsorcommissie@ksvbwo.nl

Administratie
Algemeen/Contr.  T. de Haan, A. Noordewierstraat 11, 7558 JD Hgl.
E-mail: ledenadministratie@ksvbwo.nl

Jeugdcommissie voetbal
Voorzitter  P. Rolefes, Woltersweg 26, 7552 DD Hengelo 06 12867418
Secretaris  R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.  074 2775601
Pen.m/Mat.beh.  F. Beune, L. Bouwmeesterstraat 42, 7558 TM Hgl. 06 27393350 
Wedstrijdcoördinator J. Vink, Oelerweg1817558 SB Hgl. 06 13013428
Coörd. JO19/JO17  Vacant
Coörd. JO15  M. Boone, Oude Postweg 144, 7557 DH Hgl. 06 21244857
Coörd. JO13  Vacant
Coörd. JO11/Welpen 
A. Beune, L. Bouwmeesterstraat 42, 7558 TM Hgl. 06 10786584
Coörd. Me.  Vacant
Vertrouwenspersoon R. Leverink
Notuliste  R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.  074 2775601

Handbalcommissie
Voorzitter  Vacant
Secretaris  L. Veltkamp, Deurningerstraat 127, 7557 HD Hgl.  06 42257434 
Penningmeester  E. Tijhuis, Veluwestraat 114, 7559 LH Hgl. 06 11739331
Wedstrijdzaken  L. Veltkamp, Deurningerstraat 127, 7557 HD Hgl.  06 42257434  
Jeugdcoördinator  M. Krakers
Activiteiten/PR  T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl. 06 19408001 
Ledenadministratie  P. Cremer

Trainers Handbal 
Dames 1 & 2:  Cor van Zijl
Dames 3 & 4:  H. Boomkamp/ M. Kosterink
D & E jeugd:  E. Tijhuis & K. Meutstege (wo), M. Krakers & J. Leusink (vr)
F jeugd:  T. Heerbaart & N. Hasselerharm/S. de Bruyn
H jeugd:  N. Hasselerharm/S. de Bruyn 

Sponsorcommissie
E-mail  sponsor@ksvbwo.nl
Voorzitter  T. Lubbers, Mendelssohnstr 20, 7557 BJ Hgl.  06 83244024
Secretaris  A. Boers, Paganinistraat 85, 7557 EP Hgl.  06 10243905
Penningmeester  L. Veltkamp, Castorweg 48, 7556 ME Hgl. 06 11157451 
Werving  A. Bollerman, Sloetsweg 146, 7555 HT Hgl.  074 2423530 
Werving  D. Grooters, Tuinlaan 7, 7623 PB Borne   06 12069049
Werving  R. Jannink, M.A. de Ruyterstraat 54, 7556 CZ Hgl. 06 38133722

Technische Commissie voetbal
Voorzitter  F.J Huiskes, Tollenstraat 24, 7551 AZ Hgl. 06 20435033
Coörd. Sel/Sen  Vacant
Coörd. JO19/Beltona  F. Bouwhuis 06 20055546
Coörd. JO17  J. Kukkeler
Coörd. JO15  Vacant
Coörd. JO13/JO11  R. Baumann, r-baumann@kpnmail.nl 06 53459353
Coörd. We  A. Beune, beuneannemiek@hotmail.com 06 10786584
Keepercoörd.  Vacant

Scheidsrechterscommissie
R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl. 074 2775601
F. Beune, Louis Bouwmeesterstraat 16, 7558 TM Hgl.  06 27393350

Seniorencommissie voetbal
Voorzitter  G. ter Maat, Scherphoflanden 18, 7542 CM TN Hgl.  06 13488624
Secretaris  M. Nijhof, R. de Vriesstraat 57, 7558 SC Hgl.  06 44606302

Medische verzorging
Tim Kempers BWO 1    06 14511059
Fysiotherapie Het Kompas, Jacques Perkstraat 1, 7552 MR Hgl. 074 2504134
www.fysiotherapiekompas.nl  |  info@fysiotherapiekompas.nl

Trainers Senioren Trainers Junioren
1e elftal: P. Schulte A1: J. Derksen C2: M. Groothuis
2e elftal: B. Vennegoor B1: R. Tijhuis
Keeperstrainer: R. Elfrink C1: W. van Houten
 
Trainers Pupillen Jeugdkeeperstrainers
JO19-1: interim P. Oberje H. de Graaf
JO17-1: P. Bakhuis 
JO15-1: P. Veldhuis/B. Bevers

Ere-Leden
B. Ensink, J. Tinsel  , M. Ten Hag, J. Nijhof, 
T. Nijkamp, J. Gellevij, J. Hasselerharm, 
T.J. Krakers, F. Nijhof, P. Sinnema

INFORMATIE

INFORMATIE

Redactie

Anita Dunnewijk, Annelies Bollerman, 

Marjana van Belkum, Nicky Krakers, 

Niels Bijen 

redactie@ksvbwo.nl

Ontwerp en opmaak dit nummer  

Irene Strikker: info@keik.nl

Foto’s: Maaike Oostendorp, Niels Bijen 

en anderen.   

Foto voorzijde: Maaike Oostendorp

Druk:  GI Business Promotors

Advertenties: sponsor@ksvbwo.nl

Verspreiding: Fons Nijhof

COLOFON

Clubgebouw

Sportpark 'De Noork'

Oldenzaalsestraat 518

7558 PW Hengelo

(074) 291 16 59

www.ksvbwo.nl

Redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van opgenomen artikelen.
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één-tweetje? 
Wij maken doeltreffend communiceren  

graag zo eenvoudig mogelijk

Met ons goed ingespeelde & enthousiaste team zijn wij de  
beste speler die u zich kan wensen voor al uw reclame uitingen.
huisstijlontwikkeling + handelsdrukwerk + reclamedrukwerk + kleding + media belettering  
+ promotieartikelen + lichtreclame + beursmateriaal + voorraadbeheer + relatiegeschenken

 (074) 255 08 60

Redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van opgenomen artikelen.
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Vliegveldstraat 2 | Deurningen | T. 074-2761010 www.tuincentrumborghuis.nl


